
                                                          REGULAMIN 
                                                            II etap 58 Mały Wyścig Pokoju MWZKol 
                                          Grodzisk Mazowiecki 03 maj 2016  
 
I.CEL WYŚCIGU 
 
- Celem wyścigu jest popularyzacja sportu kolarskiego na terenie woj. mazowieckiego 
- Promocja Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz powiatu grodziskiego. 
- Zachęcenia młodzieży do czynnego uprawiania kolarstwa. 
 
II. ORGANIZATOR 
 
- GKK OPTY- Mazowsze Grodzisk Maz. 
- Akademia Kolarska OPTY-Danielo-SunRace-Rock Machine Grodzisk Maz. 
- Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Maz. 
- Starostwo Powiatowe w Grodzisku Maz. 
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grodzisku Maz. 
- Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski. 
 
III. TERMIN WYŚCIGU 
 
- Wyścig ze startu wspólnego jako II etap MWP MWZKol rozegrany zostanie 3 maja 2016r. w godz. 10.30 – 13.30 
- Start – Meta w miejscowości Chrzanów Mały – biuro zawodów mieścić się będzie w - Chrzanowie Małym w siedzibie 
FPHU WZOREK – czynne będzie od godziny 9:00 
 
IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 
 
- W wyścigu uczestniczyć mogą zawodnicy/ki w kategoriach: 
Młodzik, Młodziczka – urodzeni 2002 - 2003r 
Żak, Żaczka – ur. 2004 - 2005r 
Juniorki Młodsze – ur. 2000 – 2001r 
 
- Startujący musza posiadać licencje na 2016 oraz aktualne badania sportowo-lekarskie,( zawodnicy szkółek kolarskich bez 
licencji) 
- Zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach tzw. twardych. 
 
Zgłoszenia uczestników : 
 
Chrzanów Mały 44, Biuro Firmy FPHU WZOREK 
 
V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU 
 
Wyścig rozegrany zostanie zgodnie z przepisami PZKol po trasie: 
dojazd 1,6 km + runda ( 10,5 km) + powrót na metę (1,6 km ), 
na następujących dystansach: 
- Młodzik, Młodziczka, Juniorka Młodsza – 3 rundy – 34,7 km, 
- Żak, Żaczka – 2 rundy – 24,2 km, 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dystansów poszczególnych wyścigów. 
 
VI. NAGRODY 
 
- Ilość i wysokość nagród zostanie podana podczas odprawy technicznej w dniu 03.05.2016r. o godz. 10.00 w biurze zawodów. 
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
- we wszystkich sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem, 
- każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, 
- wyścig zostanie rozegrany przy ograniczonym ruchu drogowym, 
- wszyscy zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby, 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas wyścigu, 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione podczas trwania zawodów. 
- odpowiedzialny za organizację Pan Ryszard Karpul V-ce GKK OPTY-Mazowsze. 
tel. 608402317. 
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